
 شـيئا منـه تأخـذوا فـال قنطـارا إحـداهن وآتيـتم زوج مكان زوج استبدال أردتم (( وإنتتمة تفسري اآلية الكرمية: 

  . مبينا )) وإثما بهتانا أتأخذونه

 إحـداهن وآتيـتم زوج مكـان زوج اسـتبدال أردتـم وإن(( أعوذ باهللا مـن الشـيطان الـرجيم ؛ قـال اهللا تبـارك وتعـاىل 

يعــين اخــرتمت ، اإلرادة هنــا مبعــىن  (( إن أردتــم )) . )) مبينــا وإثمــا بهتانــا أتأخذونــه شــيئا منــه تأخــذوا فــال قنطــارا

يعـــين أخـــذ زوج مكـــان زوج ؛ يعـــين أردمت أن تطلبـــوا زوجـــة األوىل  (( اســـتبدال زوج ))املشـــيئة واالختيـــار ؛ وقولـــه: 

(( إحـداهن األوىل أو الثانيـة ؟  هن ))(( وآتيـتم إحـداهن قنطـارا )) (( إحـداوتأخذوا بدال عنها زوجـة جديـدة ؛ 

اآلية مبهمة لكن ما دام األمر فيه بدل فإن املبدل منـه هـو األوىل يعـين وآتيـتم إحـداهن وهـي األوىل ؛ علـى أنـه  ))،

يصــح أن يكــون للثانيــة ، بــأن يتــزوج ثانيــة ولكــن ال يرغــب فيهــا ويريــد أن يطلقهــا فتكــون اآليــة عامــة هلــذا وهلــذا ؛ 

(( وآتيــتم إحــداهن مبــد اهلمــزة مبعــىن أعطيــتم ؛ أمــا قصــر اهلمــزة " أتيــتم " فهــو مبعــىن جئــتم ؛ يــتم )) (( آتوقولــه: 

مبعــىن أعطيــتم تنصــب مفعــولني لــيس أصــلهما املبتــداء واخلــرب ؛ ويف هــذه اآليــة مفعــول األول  قنطــارا )) (( آتيــتم ))

مـة علـى أـا نصـبت مـا لـيس مببتـداء وال خـرب ؟ . فإذا قال قائـل: مـا هـي العال (( قنطارا ))والثاين  (( إحداهن ))

قلنا: العالمة أنه إن صح اإلخبـار بالثـاين عـن األول فأصـلهما املبتـداء واخلـرب ؛ وإن مل يصـح فلـيس أصـلهما املبتـداء 

الفـاء  (( وآتيتم إحداهن قنطـارا فـال تأخـذوا منـه شـيئا )) واخلرب ؛ فهنا لو قال:  هن قنطار ، يصح ؟ ال يصح .

و" ال " ناهيــة ، والــدليل علــى أــا  (( فــال تأخــذوا ))رابطــة للجــواب وإمنــا ربطــت اجلــواب بالفــاء ألنــه طلــب هــذه 

  ناهية جزم الفعل ؛ وإذا وقع اجلواب مجلة طلبية وجب اقرتانه بالفاء ، ونظم يف ذلك بيت من الشعر ينشده لنا ؟

    وبالتنفيسوبلن وبقد      وبما اسمية طلبية وبجامد                   

شـيئا نكـرة  (( شـيئا ))أي ممـا أعطيتمـوهن  (( فـال تأخـذوا منـه ))من باب أيش ؟ طلبيـة ؛  (( فال تأخذوا ))هنا 

يف سياق النفي تعم القليل والكثري ال تأخذوا منه شيئا ؛ ملاذا ؟ ألن هلا املهـر مبـا اسـتحل مـن فرجهـا كمـا سـيأيت يف 

وقـد ثبـت عـن  أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظـا )) (( وكيف تأخذونه وقداآلية اليت بعـدها 

(( فــال تأخــذوا منــه النــيب عليــه الصــالة والســالم أن اســتحالل الفــرج موجــب للمهــر كــامال كمــا ســيأيت يف الفوائــد ؛ 

ن أن يأخـذوا االسـتفهام هنـا للتـوبيخ يعـين اهللا تعـاىل يـوبخ هـؤالء الـذين حيـاولو  شيئا أتأخذونه بهتانـا وإثمـا مبينـا ))

أي عقوبــة أو  (( اســما مبينــا ))أي كــذبا ؛ وينكــر علــيهم ؛ وقولــه:  (( بهتانــا ))منــه شــيئا وينكــر علــيهم ؛ وقولــه: 

معصـــية بينـــة واضـــحة ، فـــاملبني هنـــا مبعـــىن بـــني ، وإن كانـــت مـــن الربـــاعي ألن أبـــان الربـــاعي جيـــوز أن يكـــون الزمـــا 

ثــال لــالزم ومثـال للمتعــدي ؟ أبـان يــا شــيخ ؟ أي نعـم ؛ أبــان املــدرس ومتعـديا ، فــإذا قلـت: أبــان يبــني ... ؛ نريـد م

املســألة ؛ هــذا أيــش متعــدي أو الزم ؟ متعــدي ؛ أبــان املــدرس املســألة ؛ ومــن الــالزم ؟ أبــان ...؛ أي بــان وضــح ؛ 



تأخذونـه وقـد (( وكيـف مث قـال:   من أبان الالزم أو متعدي ؟ من أبان الالزم أي إمثـا بينـا . (( وإثما مبينا ))هنا 

 (( وقــد أفضــى بعضــكم ))" كيــف " هــذه اســتفهام للتعجــب واإلنكــار ؛ وقولــه:  أفضــى بعضــكم إلــى بعــض ))

اجلملــة هنــا يف موضــع نصــب علــى احلــال يعــين واحلــال أنــه قــد أفضــى بعضــكم علــى بعــض أي انتهــى بعضــكم إىل 

فيهـا إشـكال أنـا عنـدي لـيس فيـه  خـذنا ))أ (( (( وأخذن منكم ميثاقا غليظـا ))بعض مبا ال ينتهي إليه إال الزوج 

" أنـــا " مـــا قـــال : وأخـــذنا مـــنكم ؛ ألن النـــون نـــون نســـوة وليســـت ضـــمري مـــتكلم ، لـــو كـــان ضـــمري مـــتكلم لكـــان" 

وهنا فيـه إشـكال مـن جهـة أمنـا سـبقه إمـا مفـرد  (( منكم ميثاقا غليظا ))أي نسوة  (( أخذن ))وأخذنا " ؛ طيب 

وإمــا مثــىن فكيــف عــاد الضــمري مجعــا ملــا ســبق ؟ واجلــواب عــن ذلــك أن يقــال: إمنــا ســبق مــن املفــرد أو املثــىن يــراد بــه 

وامليثــاق العهــد ، (( وأخــذن مــنكم ميثاقــا غليظــا )) اجلــنس ، وإذا أريــد بــه اجلــنس صــح أن جيمــع باعتبــار اجلــنس 

د أو الشــديد أي أخــذن مــنكم ميثاقــا غليظــا وذلــك بعقــد النكــاح فــإن عقــد النكــاح يســتلزم أنــه مــىت والغلــيظ املشــد

ملــك العــوض ملــك املعــوض ؛ فأنــت ملــا ملكــت البضــع واســتحللت منهــا مــا ال يســتحل إال للــزوج وجــب هلــا املهــر 

خطـر مـا يكـون عقود وأالذي هو العوض وهو عهد ميثاق غليظ ال يوجد له نظري من العقود ، أشد ما يكون من ال

مــن العقــود هــو عقــد النكــاح ألنــه يرتتــب عليــه أشــياء كثــرية كثبــوت احملرميــة والنســب ووجــوب النفقــة وغــري ذلــك مــن 

األحكام الكثرية ؛ وهلذا احتاط له الشارع أو احتاط له صـاحب الشـرع مـا مل حيـتط لغـريه ، فالبـد فيـه مـن ويل ، ال 

هلا ولو كثر تستقل به إذا كانت هي مكلفة رشيدة ، والبـد فيـه مـن شـهود عنـد  تستقل به املرأة بنسفه مع أن بيع ما

كثري من أهل العلم ، وعقد البيع ال جيب فيها الشهادة ، والبد فيه من اخللو مـن املوانـع ؛ وبقيـت العقـود قـد تنقـع 

 شـاء فسـخ ؟ ال ، البـد منـه وفسـقه هـل هـو كغـريه مـن العقـود مـىت ، مث عند التحلل مع املانع لكن يأمث أما هذا فال

من قيود ، ال يفسخه حبيض وال يفسخه بطهر جامع فيه ، مث إذا فسخ يرتتب علـى هـذا آثـار كالعـدة وغريهـا ؛ إذا 

منهــا: جــواز التــزوج بالثانيــة ولــو كــان  فوائــد ؛ تــنياآلي اتنييف هــ ؛ وهلــذا مســاه اهللا ميثاقــا غليظــا . فهــو أخطــر العقــود

يعــين لــو أراد أن يتــزوج امــرأة  (( وإن أردتــم اســتبدال زوج مكــان زوج ))ىل ؛ لقولــه: يريــد أن تكــون بــدال عــن األو 

(( وآتيـــتم إحـــداهن ومــن فوائـــدها: جــواز كثــرة املهـــر ؛ لقولــه:  بــدال عــن األوىل ختدمـــه وتقــوم حبوائجـــه فــال بـــأس .

لــذهب ؛ هــذا كثــري ؛ والقنطــار قيــل إنــه ألــف مثقــال مــن ذهــب ؛ وقيــل: إن القنطــار ملــئ جلــد ثــور مــن ا قنطــارا ))

فهل نقول إن اآلية تدل على جواز الزيادة يف املهر ؟ أو نقول إن هذا من باب املبالغة يعين لو آتيـتم إحـداهن هـذا 

املال الكثري فـال تأخـذوا منـه شـيئا ولـو قلـيال ؟ األول ، األول إن صـحت الروايـة عـن عمـر أنـه خطـب النـاس وقـال: 

صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم إال جعلتــه يف بيــت املــال فقامــت امــرأة وقالــت: يــا ال يزيــد أحــد علــى صــداق رســول اهللا 

؟ فقـال: امـرأة أفقـه منـك  (( وآتيتم إحـداهن قنطـارا فـال تأخـذوا منـه شـيئا ))أمري املؤمنني كيف هذا واهللا يقول: 



(( قنطـارا : يا عمر ، ويف لفظ " أصـاب امـرأة وأخطـأ عمـر " فعـدل عـن قولـه ؛ فـإن صـحت هـذه القصـة فـإن قولـه

ال يــراد بــه املبالغــة الــيت ال حقيقــة هلــا وإمنــا أراد بــه الكثــرة احلقيقيــة . واألصــل ، األصــل أنــه جيــوز أن يــزاد يف املهــر  ))

ولو بلغ قناطري ألنه عقد بني متعاقدين البد فيه من الرضا فإذا مل ترضـى الزوجـة وأوليائهـا إال بكثـري فـاألمر إلـيهم ؛ 

فضل عدم املغاالة يف املهور ؟ اجلواب: نعم ، يقال هكذا ؛ األفضل عـدم املغـاالة يف املهـور ولكن هل يقال: إن األ

املهر كان أكثر لربكة النكاح وأحسن عاقبة ، وأضر ب لكم مثال بسيطا: إذا كان املهـر قلـيال ومل يوفـق وكلما خف 

الفداء فإمنا يطلب شـيئا يسـريا وإن مل  بني الزوج وزوجته سهل عليه أن يطلقها سواء بفداء أو بغري فداء ، إن طلب

يطلــب الفــداء وقــال املســألة بســيطة فارقهــا وانتهــى منهــا ؛ لكــن لــو أنــه أنفــق عليهــا شــيئا كثــريا قــالوا ال نرضــى إال 

بشيء كثري مث ذهب يستدين من فالن وفالن فركبه الدين الذي هو ذل يف النهار وهم يف الليل ؛ مـاذا تكـون قيمـة 

يكرههــا ، يقــول هــذه الــيت أدت إىل حلــوق الــدين علــي ، مث إذا مل يــرد اهللا التوفيــق ذا ؟ كــان ســببا هلــ  املــرأة عنــده وقــد

ال يصرب عليهـا ليطلقهـا إال بـأن تـرد إليـه مهرهـا وهـي قـد أنفقـت املهـر وراح ميينـا ومشـاال فيصـعب عليهـا جـدا بينهما 

( أعظـم النكـاح بركـة أيسـره ا جـاء يف احلـديث: بأن تدرك ذلك ؛ وهلذا الشـك أن فوائـد تقليـل املهـر كثـرية ؛ وهلـذ

(( وكلمـة  (( فـال تأخـذوا منـه شـيئا ))ولـو قليـل ؛ لقولـه:  ومن فوائدها: حترمي أخذ الزوج شيئا مـن املهـر . مئونة )

نكرة يف سياق النفي فتعم القليل والكثـري ؛ ولكـن لـو رضـيت الزوجـة بـأن يأخـذ مـن مهرهـا شـيئا فـاحلق هلـا  شيئا ))

(( فنصـف مـا فرضـتم إال أن يعفـون أو يعفـو الـذي بيديـه عقـدة النكـاح إذا كانت مكلفة رشيدة ؛ لقوله تعـاىل: 

(( أتأخذونـه بهتانــا غـري رضـاها ؛ لقولــه: ومـن فوائـدها: اإلنكـار الشــديد علـى مـن أخــذ شـيئا مـن مهــر امرأتـه ب . ))

ومـن فوائـدها: أن مـن كمـال البالغـة أن يـأيت املـتكلم بأبشـع صـورة تنفـريا ممـا يريـد  . وإثما مبينا وكيـف تأخذونـه ))

والعقـد يقتضــي أنــه مــع هــذا اإلفضــاء  )) (( وكيــف تأخذونــه وقــد أفضــى بعضــكم إلــى بعــضالتنفـري عنــه ؛ لقولــه: 

 دين إىل مــا كــان عليــه ؛ فــاملرأة ترجــع مبهرهــا والــزوج قــد جــاءه عوضــه وهــو اســتحالل فرجهــا .يرجــع كــل مــن املتعاقــ

 اإلفضـــاءوهــذا  (( وقــد أفضـــى بعضـــكم إلــى بعـــض ))مـــا بــني الــزوجني ؛ لقولـــه: ســر ومــن فوائــدها: اإلشـــارة إىل 

منزلـة يـوم القيمـة عنـد اهللا معروف إفضاء معروف ؛ وهلذا الذي يفضي السر ما بينه وبني زوجته كان من شر الناس 

والشــك أن العقــود عهــود ؛ وعلــى  (( وأخــذن مــنكم ميثاقــا غليظــا ))أن العقــود عهــود ؛ لقولــه: ومــن فوائــدها:  .

(( وأوفوا بالعهـد إن وحتت قولـه:  (( وأوفوا بعهد اهللا إذا عاهدتم ))هذا فيدخل الوفاء بالعهد حتت قوله تعاىل: 

وفاء بالعقود خيتص بالوفاء بأصل العقد أو بأصله وما أضيف إليه من شـرط وصـفة ؛ وهل الالعهد كان مسئوال )) 

؟ الثــاين ؛ ألن الشــروط الــيت تشــرتط يف العقــود هــي مــن أوصــاف العقــود ؛ فــإذا وجــد الوفــاء باألصــل وجــب الوفــاء 

لعقـــود ؛ لكـــن وعلـــى هــذا يتفـــرع علـــى هــذا التقريـــر: أن يف اآليــة داللـــة علـــى وجــوب الفـــاء بالشــروط يف ا بالصــفة .



مســتثىن مــن ذلــك مــا منــع الشــرع منــه ، فــإذا منــع الشــرع مــن شــرط حــرم اشــرتاطه وحــرم الوفــاء بــه ، مثــل أن يشــرتط 

البــائع علــى املشــرتي والء العبــد الــذي باعــه عليــه ، فهــذا شــرط باطــل ال يصــح ، أبطلــه النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه 

شــرتي األمــة أن يطأهــا ملــدة شــهر ؛ فــإن هــذا الشــرط باطــل ؛ وســلم علنــا ؛ ومثــل أن يشــرتط البــائع علــى املشــرتي م

ملاذا ؟ ألنه ملا باعها انتقل امللك إىل املشرتي فيطأها البائع ـ لو اشـرتط أن يطـأ ـ وليسـت ملكـا لـه ويكـون وطـأه زنـا 

اليمــني  فـإن اشــرتط البــائع بــائع األمــة أن ختدمــه ملــدة شــهر مـثال ؟ ال بــأس ، فــال بــأس ألن اخلدمــة جيــوز مــن ملــك .

 (( وأخـذن مـنكم ميثاقـا غليظـا ))غلـظ عقـد النكـاح وأنـه عقـد جيـب أن يهـتم بـه ؛ لقولـه: ومن فوائـدها:  وغريه .

 العـدة )) (( يا أيها النبـي إذا طلقـتم النسـاء فطلقـوهن لعـدتهن وأحصـواويدل على هذا قوله تعاىل يف الطالق: 

مل يقـل باحلسـاب ؟ ألن مـن عـادم أن يضـبطوا الشـيء  يعين اضبطوها ، اضبطوها بـأيش ؟ باحلسـاب ؛ لكـن ملـاذا

  باحلصا ، إذا جاء القوم أخذ احلصى بعددهم من أجل الضبط ؛ وعلى هذا جاء قول الشاعر:

   ولست باألكثر منهم بالحصى    وإنما العزة للكاثر                      

 يعرف ا عدد القبيلة إذا كانـت كثـرية فيـه كيف أكثر من حصى ؟ كثرة احلصى ا فائدة ؟ أي نعم ، احلصى اليت

فائدة ؛ وهلذا قال وإمنا العزة للكاثر يعين مل يكثر غريه ويفوق غريه يف الكثرة ؛ إذا نقـول إن هـذه اآليـة الكرميـة تفيـد 

خطر عقد النكاح وأمهيته وأنـه جيـب أن يعتـىن بـه وحيـتفظ بـه وبشـروطه وكـل مـا يلـزم فيـه حـىت ال يقـع اإلشـكال بـني 

  الرجل وزوجته وحيصل أمور ال حتمد عقباها .

  ما حكم من يدفع قسطا من املهر مث بعد مدة أعطاها الباقي ؟ السائل :

نعـم ؛ إذا مـا هلـم غـري هـذا ؛   يعين املهـر يقـدر بـأربعني ألـف مـثال واملقـدم منـه عشـرة ؟ وهـم رضـوا بعشـرة ؟ الشيخ :

  ملهر عشرة آالف  ما قبلوا هذا الكن لو 

    مىت يثبت الصداق للزوجة ؟ السائل :

فهـي مكونـة مـن  (( وقد أفضـى بعضـكم إلـى بعـض ))ما يثبت إال بالدخول أو اخللوة ، يف اآلية يقول:  الشيخ :

  شيئني: " أفضى " و " أخذن " ؛ اإلفضاء كما قلت لك هذا تدل على أن األمر سر .

  سؤال عن اخللع ؟ السائل :

  حر له أن يقول ال أخلعها إال بألف وهو معطيها مخسمائة ما فيه مانع .قلنا إن اإلنسان  الشيخ :

  ما حكم من شرط شيئا من املهر للمتقدم للزواج كاألب مثال وهل له احلق يف أن يأخذ منه ؟ السائل :

أحســـنت ؛ هـــذا ال يعـــارض مـــا قلنـــا ؛ ألن شـــرط األب شـــيئا مـــن املهـــر لـــيس هـــو أن يأخـــذ مـــن بنتـــه إذا  الشـــيخ :

املهــر ، إذا ملكــت املهــر ودخــل يف ملكهــا يأخــذ منــه ؛ أمــا إن اشــرتط وجيعــل نفســه شــريكا لبنتــه يف املهــر ملكــت 



  فهذا ال جيوز .

  تقدم لتزوجها ؟ ما حكم الزوجة الثانية اليت تطلب الطالق الزوجة األوىل على الذي السائل :

إذا علمت أن هـذا حـرام فهـي آمثـة ولـيس هلـا  هي تعرف هذا حرام أو ما تعرف ؟ الثانية ؟ أي نعم ؛ ألا الشيخ :

حــق اخليــار فيمــا إذا مل يطلقهــا الــزوج ؛ أعرفــت ؟ أقــول إذا تعلــم أن ســؤاهلا طــالق زوجتــه حــرام فإــا ال حــق هلــا يف 

هذا الشرط وهي آمثة أيضا ؛ وإن كانت ال تعلم فليست بآمثة وال يلزمه الوفاء بـذلك وإذا مل يفـي فلهـا اخليـار ، إذا  

جاهلــة فلهــا اخليــار ؛ ألنــه فــات الشــرط ؛ وهكــذا مجيــع شــروط احملرمــة إذا صــدرت مــن جاهــل فلــه خيــار إذا كانــت 

غـري مقصـود يف احلقيقـة ، األفضل ؛ هذه مفاسـد  ات غرضه ؛ وهي يفوت غرضها إذا . يقال هذا خيار السنة ، ف

 املرأة موفقة ، كونه به موفق  بينهما ويقول هذه كسوة املهر الذي أنا أعطيتها ألف مرة ، بعض األحيان تكون رمبا

الزوجة الثانية إن طلبت الطالق الثانية وهـي عاملـة بتحـرمي ذلـك نقـول هـي آمثـة وهـي تقـول ال أريـده زوجـا  السائل :

  ؟

يـدها زوجـا يأخـذ خبمارهـا يف رقبتهـا ويـدخلها بيتـه مـع الضـرب وهي تعلم أنه حرام ؟ نعم ؛ إذا قالـت ال أر  الشيخ :

  ؟ هذا ما هلا فسق الزم بايء إليه . هذا شرط حمرم وليس جبائز كيف  ؛ كيف هذا أنت تعلمني

(( وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إال ما قد سـلف إنـه كـان فاحشـة ومقتـا وسـاء قال اهللا تبارك وتعاىل: 

(( يــا أيهــا الــذين آمنــوا ال يحــل لكــم أن ترثــوا النســاء  ذه اآليــة مبــا قبلهــا واضــحة ؛ ألنــه قــال: صــلة هــ ســبيال ))

ومــــن مجلـــة النســـاء زوجـــات اآلبــــاء الـــيت خيلفهـــا األب بعــــد موتـــه ؛ فبـــني اهللا عزوجــــل أن كرهـــا وال تعضـــلوهن )) 

ــائكم مــن النســاء )) زوجــات اآلبــاء حــرام ال حتــل ، قــال:  النكــاح يف  (( مــا نكــح ))(( وال تنكحــوا مــا نكــح آب

القـرآن الكــرمي يطلـق علــى العقـد ؛ ألنــه يقـع علــى أجنبيــة وهـو إذا وقــع علـى األجنبيــة فـاملراد بــه العقـد ؛ أمــا إذا وقــع 

علــى زوجــة اإلنســان فــاملراد بــه الــوطء ؛ فــإذا قيــل: نكــح زوجتــه ، فــاملراد بــه الــوطء ؛ وإذا قيــل: نكــح بنــت فــالن ، 

(( وإن طلقها فـال تحـل لـه مـن بعـد حتـى عندنا إشكال يف هذه املسألة وهو قوله تعاىل:  فاملراد به العقد ؛ ويبقى

فهـل املـراد بالنكـاح هنـا العقـد أو أن املـراد بـه اجلمـاع ؟  زوجـا غيـره )) (( حتـى تـنكحفقـال:  تنكح زوجا غيـره ))

كـن أن يصـدق عليـه أنـه زوج وال مي (( حتى تـنكح زوجـا غيـره ))الثاين ألن هناك قرينة تدل على ذلك وهو قولـه: 

إال بعقد ؛ وهلذا البد أن يكون عقده صحيحا حىت تتحقق الزوجيـة ؛ أمـا فيمـا عـدى ذلـك فـاملراد بـه العقـد ، مثـل 

ــوا ))قولــه تعــاىل:  (( مــا وقولــه:  (( وال تنكحــوا المشــركات حتــى يــؤمن ... وال تنكحــوا المشــركين حتــى يؤمن

ون املراد مبا نكح اآلباء العقد أي مبا عقدوا عليهن سواء حصـل الـدخول أو بناء على ما قررناه يك نكح آباؤكم ))

مجــع أب وهــو شــامل لــألب األدىن ومــن فوقــه  (( آبــائكم ))مل حيصــل وســواء حصــل الــوطء أم مل حيصــل ؛ وقولــه: 



ة وهـــم األجـــداد ، وشـــامل للجـــد مـــن قبـــل األب ومـــن قبـــل األم ؛ وذلـــك ألن النكـــاح يكفـــي يف حترميـــه أدىن مالبســـ

خبــالف اإلرث والنفقـــات فإنـــه يف بـــاب اإلرث والنفقـــات ال يـــدخل يف اآلبـــاء األجـــداد يف جهـــة األم لكـــن يف بـــاب 

الرضاع حيرم النكاح لكنـه ال يوجـب  النكاح يدخل ؛ وذلك ألنه مكتفى فيه بأدىن مالبسة ؛ أرأيتم الرضاعة مثال ؟

ــائكم ))ري ذلــك ؛ إذا أي شــيء ممــا يوجبــه النســب مــن نفقــة أو حتمــل ديــة أو صــلة أو غــ املــراد مــن ؟ اآلبــاء  (( آب

هـذه بيـان ملـا املوصـولة وذلـك أن مـا  (( مـن النسـاء ))واألعلون ، مـن قبـل األب ومـن قبـل األم  ؛ وقولـه:  دنوناأل

(( مـن النسـاء إال  املوصولة وكذلك أمسـاء الشـرط مبهمـة حيتـاج إىل بيـان فيـأيت يف الغالـب البيـان بعـدها مصـدرا مبـن

" إال " هنـا أداة اسـتدراك وليسـت أداة اسـتثناء فهـي مبعـىن " لكـن " فيعـرب بعـض العلمـاء عـن مثـل  قد سـلف ))ما 

وليست استثناء أصـال ، قـال ألن االسـتثناء  هذا بأنه استثناء منقطع ؛ ويعرب آخرون بأن " إال " هنا مبعىن " لكن "

خــرج ، واملســتثىن املنقطــع ال يصــدق عليــه ذلــك ؛ وعلــى البــد أن يكــون املســتثىن منــه قــد دخــل يف املســتثىن منــه مث أ

هــذا فــإذا جــاء االســتثناء املنقطــع فنجــل " إال " مبعــىن " لكــن " ويكــون هــذا مــن بــاب تنــاوب حــروف بعضــها عــن 

فـإن  .أي: لكـن مـا مضـى فإنـه ال حـرج علـيكم فيـه وال يلحقكـم فيـه اإلمث  (( إال مـا قـد سـلف ))بعض ؛ وقولـه: 

(( إال مـا قـد لـن حيلقهـم اإلمث فيـه ألن احلكـم مل يقـرر بعـد فكيـف اسـتدرك وقـال:  قـد سـلف ))(( مـا قال قائـل: 

؟ فـاجلواب ـ والعلـم عنـد اهللا عزوجـل ـ: أنـه ملـا كـان عقـد النكـاح أخطـر العقـود وأشـدها اسـتثىن مـا سـلف  سـلف ))

ثبــت أخــريا ، فكأنــه ينســحب علــى احلكــم ، ينســحب عليــه احلكــم الــذي  (( مــا الســلف ))لــئال يظــن الظــان أن 

قــال: ال تنكحــوا مــا نكــح آبــائكم النكــاح وقــد عفــا اهللا عمــا ســلف ، وقــد عفــا اهللا عمــا ســلف لتطمــئن النفــوس ؛ 

وليس يعين ذلك أ، ما سـلف مـن العقـد يبقـى ويقـر عليـه اإلنسـان بـل جيـب فصـله ؛ والتفريـق بـني اإلنسـان والزوجـة 

يزول وصفه ، وسـيأيت إن شـاء اهللا يف أثنـاء الكـالم علـى فوائـد تفسـري  مل رمي باقتحاليت هي زوجة أبيه ؛ ألن هذا ال

(( " إنه " الضمري يعود على املصدر املفهـوم مـن قولـه:  (( إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيال ))مث قال:  . ذلك 

كمــا يف   أي إن نكــاحكم ، والضــمري قــد يعــود علــى املصــدر املفهــوم مــن الفعــل لداللــة الســياق عليــه ال تنكحــوا ))

؛ فقولــه " إنــه "  (( اعــدلوا ))" هــو " أي العــدل املفهــوم مــن كلمــة  (( اعــدلوا هــو أقــرب للتقــوى ))قولــه تعــاىل: 

واآلن ؟ كـان فاحشـة واآلن ؟ فاحشـة ؛ فعلـى هـذا تكـون " كـان  (( كان فاحشـة ))إي نكاحكم ما نكح آبائكم 

" هنا مسلوبة الزمان جـاءت لتحقـق هـذا ؛ ألن " كـان " إذا سـلبت الزمـان كانـت للتحقيـق ؛ إذا نقـول هـذه كقولـه 

ليست معىن " كان " فيما مضى ولكن ثبت ثبوتـا قطعيـا أنـه غفـور رحـيم ؛  (( إن اهللا كان غفورا رحيما ))تعاىل: 

(( ومقتــا أي يف نفسـه  (( فاحشـة ))فحشـه ؛ وقولــه: أي ثبـت  (( كـان فاحشــة ومقتـا وسـاء ســبيال ))نـا نقـول ه

أي عنــد اهللا ؛ فنكــاح مــا نكــح اآلبــاء مــن النســاء فاحشــة يف نفســه تستفحشــه العقــول والشــرع وهــو أيضــا مقــت  ))



(( كــرب بغضــا ؛ فاملقــت أشــد الــبغض   أي (( كبــر مقتــا عنــد اهللا أن تقولــوا مــا ال تفعلــون ))واملقــت أشــد الــبغض 

فعـل املاضـي مـن أنـواع األفعـال الشـتوية ، شـتوية اجلامـد هـو جامـد يف سـياقه علـى هـذا  وساء سبيال )) (( سـاء ))

الوجه على أنه إنشاء يكون جامدا وإمنا قيدت ذلك ألنه إذا جاء مبعىن اإلساءة أو السيئة صار متصرفا ، كمـا قـال 

يســوء هــذه مضــارع ســاء ، فســاء إذا كــان املقصــود ــا إنشــاء الــذم صــارت فعــال  وهكم ))(( ليســوءوا وجــتعــاىل: 

جامـدا وإذا كــان املقصــود ــا ضــد مــا يســر صــارت متصـرفا ؛ فالبــد مــن قيــد ، إذا أردت أن تقــول ســاء فعــل جامــد 

عزوجــل نكــاح مــا  أي طريقــا ، فوصــف اهللا (( ســبيال ))البــد أن تقــول إذا كــان املقصــود ــا إنشــاء الــذم ؛ وقولــه: 

هـا إشـارة إىل اإلرث أي نعـم ؛ لكـن مـا في نكح اآلباء بثالثة أوصاف: أنه فاحشة ، وأنه مقت ، وأنه سبيل سيئ .

  يصدق أن يهم بنكاح زوجة أبيه وغريها . وإال نعلم .

  هل جتب صلة املرضعة ؟   السائل :

  رحم حىت جتب الصلة .ال ، ليس بينك وبني املرضعة نسب أو رحم ، ليس بينكما  الشيخ :

  ؟ (( ... وقولوا قوال سديدا ... ))ما هو القول السديد يف قوله تعاىل:  السائل :

  القول السديد الصواب وهو ما وافق احلكمة . الشيخ :

قـد يـراد بإحـداهن  (( وإن أردتـم اسـتبدال زوج مكـان زوج وآتيـتم إحـداهن قنطـارا ... ))قولـه تعـاىل:  السائل :

  طلق األوىل ؟يفهم منه أن (( ... إن أردتم استبدال ... )) إحدى املرآتني ؛ لكن قوله: 

أي نعم رمبا تسوء العشرة بينهما ، حنـن ذكرنـا هـذا ، رمبـا تسـوء العشـرة بينهمـا فرييـد أن يطلقهـا ويسـتبدهلا  الشيخ :

 : (( إحـداهن ))أبدا لو كان األوىل لصرح اهللا بـه ؛ فـإذا قـال  إذا ؟ ال ، هلا معىن كيف ؟ بزوجة ثالثة ؛ ما له معىن

  ي أنه من هذه ومن هذا ما جاءت لو ال أن هلا فائدة وه

هــل ابــن الزنــا تثبــت حمرميتــه كــاالبن األصــلي ؟ ويــش تقولــون يف هــذا ؟ مــا الســؤال ؟ يقــول: هــل ابــن الزنــا  الســائل :

  تثبت له احملرمية كاالبن الشرعي ؟

؟ نعـم ألنـه كمـا قلنـا اين مـا جيـوز لـه أن يتزوجهـا نعم ، له مـن جهـة األب أيضـا لـو فرضـنا بنـت بنـت ز أي  الشيخ :

  التحرمي يف النكاح بأدىن مالبسة .

  

ــاُتُكمْ  َوَأَخــَواُتُكمْ  َوبـَنَــاُتُكمْ  أُمَهــاُتُكمْ  َعلَـْيُكمْ  (( ُحرَمــتْ أعـوذ بــاهللا مـن الشــيطان الــرجيم ؛  َوبـَنَــاتُ  َوَخــاالَُتُكمْ  َوَعم 

 الالتِــي َورَبَـائُِبُكمُ  ِنَســآِئُكمْ  َوأُمَهـاتُ  الرَضــاَعةِ  مـنَ  َوَأَخــَواُتُكم َأْرَضـْعَنُكمْ  الالتِــي َوأُمَهـاُتُكمُ  اُألْخــتِ  َوبـَنَـاتُ  اَألخِ 

 َأبـْنَـاِئُكمُ  َوَحالَئِـلُ  َعلَـْيُكمْ  ُجنَـاحَ  فَـالَ  ِبِهـن  َدَخْلـُتم َتُكونُـواْ  لـمْ  فَـِإن ِبِهن  َدَخْلُتم الالِتي نَسآِئُكمُ  من ُحُجورُِكم ِفي



  . )) رِحيماً  َغُفوراً  َكانَ  الّلهَ  ِإن  َسَلفَ  َقدْ  َما َإال  اُألْختَـْينِ  بـَْينَ  َتْجَمُعواْ  َوَأن َأْصالَِبُكمْ  ِمنْ  الِذينَ 

(( وال تنكحــوا مــا نكــح آبــائكم مــن النســاء إال مــا قــد أعــوذ بــاهللا مــن الشــيطان الــرجيم ؛ قــال اهللا تبــارك وتعــاىل: 

؟ يعـين ال تتزوجـوا مـا تزوجـه  (( وال تنكحـوا ))مـا املـراد يف قولـه:  .سلف إنه كان فاحشة ومقتـا وسـاء سـبيال )) 

   " ما " هذه إعراا ؟ اسم موصول (( ما نكح آبائكم ))قوله:  آبائكم بالعقد .

    

 


